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 / الملخص

نوع طبق  تأثيرلدراسة  ( 1122 -1122لسنة ) الوقاية كلية الزراعةقسم بجامعة عمر المختار بمعامل  هذا البحث اجري

 إنالنتائج  أظهرت و، من حيث التفضيل الغذائي و نوعية الغذاء و فترة التربية على حشرة ثاقبة الحبوب الصغرىالتربية 

حيث فضلت  R. dominicaنوعية تصميم طبق التربية )التغذية( اثر على سلوك التغذية لخنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى 

 إنكما بينت النتائج  غذائها واختيار الغذاء المفضل. إلىسهولة الوصول  فيالحشرة الطبق المحلى )من تصميم الباحثين( 

من  هاواضح على سلوك تأثيرفترة التربية )التغذية( فلم يكن لها  أما، األرز أخيراهذه الحشرة فضلت القمح يليه الذرة و 

 لكونها اختارت الغذاء المفضل وعاشت عليه. الغذائي لهذه الحشرةالتفضيل حيث 

  .تغذيةطبق ال نوع، Fab. Rhizopertha dominicaالتفضيل الغذائي، خنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى  المفتاحية:الكلمات 

 

 / المقدمة

أنواع الحبوب  أوإن االختالف في مدى قابلية أصناف 

والبقول لإلصابة بحشرات المخازن والتباين في حياتها 

طبيعة و للحبوبوخصوبتها يرجع القيمة الغذائية 

 والمحتويات المائية والصالبة والحجم واللون تكوينها

 (.2) للحبوب

تفضيلها لألغذية تبعا لحاجاتها  فيتختلف الحشرات 

تفضل غذاء على آخر بالتالي تسلك  فهياألساسية، 

 ةالحشرات سلوكا الختيار األفضل من الغذاء، ووفر

الغذاء تتوقف على عوامل مختلفة منها تفضيل الحشرة 

الحشرات من نفس النوع ومن  كثافةالغذائي والمناخ و

دورا  تلعب انويةوالمواد الغذائية الث ،األنواع المختلفة

بعض  تميزت لذلك، سلوك التفضيل الغذائي فيأساسيا 
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جزا  إال تفضلبتفضيل غذائي عالي إذ ال  الحشرات

تميزت بسلوك كثيرا من الحشرات  ولكنمعينا من النبات 

يمكنه التغذي على األجزاء كبير مثل الجراد الذى غذائي 

سوسة  أنلوحظ  كما (.2، 1،2) النباتات ألغلبالمختلفة 

الرز وسوسة الحبوب تظهران أفضلية واضحة تجاه 

والرز ويعتبر الشعير اقل صالبة منهما وفي  القمح

خنفساء ذات الصدر المنشاري فأنها تستجيب إلى الرز 

 (.2) أكثر من الحنطة

 التفصيل الغذائي آفات المخازن من حيث كما أن سلوك 

مختلف حيث  سواء الخنافس أو الفراشات وبعض الحلم

منطقة جنين البذور لكونها  بعض هذه اآلفات فضلت

لبروتينات والمعادن ا مثل األساسية بالمكونات غنية

مثل الخنفساء ذات الصدر المنشاري  والفيتامينات

Oryzaephilus surinamensis L وبعضها فضل ،

مثل خنافس سوسة التغذية على اندوسبرم البذور فقط 

 .Sو خنفساء القمح   Sitophilus oryzae Lاألرز

granarius L مثل كليهما التغذية على وآخر فضل 

 .Trogoderma granarium Evertsخابرا خنفساء 

 Rhizopertha حشرة ثاقبة الحبوب الصغرى  تعدو  

dominica   تصيب الحبوب  التي من الحشرات األولية

 ة عالمية االنتشاريواحدة من أهم اآلفات الرئيسالسليمة و 

ب أنواع مختلفة من الحبوب خاصة حبوب القمح يتص

فة آ ألنهايها خسائر مرتفعة و ذلك فوتحدث  الصلبة

الحبوب الصلبة و تتغذى  فيية تحفر قوتمتلك فكوك 

ها وتدخل يرقاتها داخل الحبة وتتغذى على محتوياتها ليع

القشور كما أنها تستهلك أكثر مما  إالو ال تبقى منها 

ذائها عالوة على قدرتها على ثقب غ فيتحتاج إليه 

ال يمكن للحشرات األخرى  والتيالحبوب األكثر جفافا 

 .(4،2)  ثقبها والتغذي عليها

ولما تمثله دراسة السلوك الغذائي من أهمية في معرفة  

اختيار أفضل  فيما تفضله حشرات المخزن من غذاء 

الطرق للتخزين وذلك على سبيل المثال عدم تخزين 

ويهدف  ،المواد الغذائية المفضلة لحشرات المخازن معا

هذا البحث لدراسة تأثير نوع طبق التغذية ونوعية 

التفضيل الغذائي لخنفساء ثاقبة الحبوب  األغذية على

 Fab.  R. dominicaالصغرى 

 

 / طرائق ومواد البحث

  Oryzaeقصير على حبوب من أرز تم الحصول

sativa صلب  وقمح Triticum turgidum وذرة 

نظيفة وسليمة من اإلصابة والكسور  Zeamaisصفراء 

من األسواق والمخازن المحلية من منطقة الجبل 

، 1122 سنة األخضر )البيضاء و شحات و المرج(

م( ° 21 -المجمدة على درجة الحرارة ) فيوحفظت 

أطوار حشرية  أيلمدة أسبوعين للتأكد من القضاء على 

محتملة، ووزعت األغذية المذكورة لغرض تربية 

الحشرات عليها على خمسة أطباق تفضيل غذائي 

كما  (George & Griffin)مستوردة صنع شركة 

استخدمت أطباق تفضيل غذائي من تصميم الباحثين و 

 (0شكل ) وردةتختلف هذه األطباق عن األطباق المست

  -اآلتي: في

  فيها كلتوجد منطقة حرة )مساحة دائرية( تفتح 

أبواب الغرف وتتحرك فيها الحشرات بحرية إلى 

الغذاء دون عائق، بعكس األطباق المستوردة حيث 

ال توجد هذه المنطقة إنما تجبر الحشرات على 

الصعود عبر الحواجز لتصل إلى الغذاء المفضل 

ال تستطيع تسلق  التيغير عملي مع الحشرات  اوهذ

 هذا الحواجز.

  بين الغرف تتطابق ارتفاعاتها مع  التيالحواجز

غطاء الطبق مما الزم الحشرات االتجاه إلى المنطقة 

الحرة )المساحة الدائرية( للبحث بين األغذية بعكس 

 األطباق المستوردة حيث ال توجد هذه الحواجز.

 طباق المحلية أعطت الحشرات المنطقة الحرة في األ

فرصة استخدام أكثر للحاسة األولى )الشم( الختيار 

 الغذاء المفضل للتغذية عليه.
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 أجريت تجارب التفضيل الغذائي في األطباق كآالتي:

وزع األرز والقمح والذرة على األطباق وكل طبق 

جرام أرز  11احتوى على أربعة غرف حيث تم وضع 

جرام من الذرة في الغرفة الثانية  11في الغرفة األولى و

جرام من القمح في الغرفة الثالثة, أما في الغرفة  11و

حشرة بالغة من خنفساء ثاقبة  21الرابعة فقد وضعت 

 1-2بعمر Fab. R. dominicaالحبوب الصغرى 

بحيث  من كل طبقلكل  مكرراتأسبوع وعملت ثالثة 

حشرة  01 كل األطباق فيأصبح العدد الكلي للحشرات 

بالغة واستخدمت األطباق المصممة محليا بنفس الطريقة 

الحضان على درجة  فيالسابقة، وضعت جميع األطباق 

، ثم بدا عد 1°±51م ورطوبة نسبية °± 12حرارة 

الحشرات علما بان الغذاء كان ثابتا ولم يتغير طيلة 

التجربة، صممت التجربة المدروسة بتصميم القطاعات 

وائية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الكاملة العش

Genstat 5  واستخدمL.s.d (0.05)  للفصل بين

   . (22)المتوسطات

 

 

 

 .)أ( الطبق المستورد )ب( الطبق المحلى )من تصميم الباحثين( تصميم أطباق التفضيل الغذائي  .(1شكل )

 

 / النتائج والمناقشة

لخنفساء ثاقبة الحبوب دراسة التفضيل الغذائي 

 :اآلتيو تضمنت  Fab. R. dominicaالصغرى 

تأثير نوع طبق التربية )التغذية( على لخنفساء ثاقبة 

أظهرت  : Fab. R. dominicaالحبوب الصغرى 

إن الطبق المحلى )من تصميم الباحثين(  ((2شكل النتائج 

الحشرة من حيث اثر بشكل كبير وواضح في سلوك 

الغذائي لهذه الحشرة  حيث دلت نتائج التحليل التفضيل 

وجود فروق معنوية تحت مستوى  على االحصائي

( لتأثير أنواع أطباق التربية علي سلوك هذه 1.11)

الحشرة حيث ظهرت فروق معنوية عالية بين أعداد 

الطبق المحلي و الطبق المستورد  فيالحشرات 

 (.2.0، 22.5وبمتوسطي )
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 Fab. R. dominicaتأثير نوع طبق التربية )التغذية( على لخنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى  .(2شكل )

خنفساء ثاقبة الحبوب  الغذاء على سلوك نوعتأثير 

 :التفضيل الغذائييث من ح R. dominica الصغرى

إن الحشرة فضلت القمح عن  (3)شكل أوضحت النتائج 

الذرة واألرز حيث دلت النتائج على وجود فروق معنوية 

، 21.1بين أعداد الحشرة على الذرة واألرز بمتوسطي )

( وبين أعدادها على الذرة والقمح بمتوسطي 2.2

( وبين أعدادها على األرز والقمح 21.5، 21.0)

( حيث فضلت الحشرة القمح ثم 21.5، 2.2بمتوسطي )

 ذكره مااتفق مع  وهذا ماذرة وأخيرا األرز ال

(21،2،5،1،2،2).  

 

 . Fab. R. dominicaتأثير نوعية الغذاء على سلوك التفضيل الغذائي لخنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى  .(3شكل )

خنفساء ثاقبة  على سلوك )التربية( تأثير فترة التغذية 

التفضيل من حيث  R. dominicaالحبوب الصغرى 

 فيالحشرة  أن (0) جدول النتائج لوحظ من :يالغذائ

حاولت البحث عن الغذاء المفضل  والثاني األولاليوم 

نتائج  أظهرتلها حتى وجدته واستقرت عليه، حيث 

 أعدادنوية بين عالتحليل االحصائي وجود فروق م

، 5.0بمتوسط ) السابعواليوم  األولاليوم  فيالحشرة 

والسابع بمتوسطي  الثانياليوم  في أعدادها( وبين 0.2

اليوم الثالث والسابع  في أعدادها( وبين 0.2، 2.2)

الرابع و  اليوم في أعدادها( وبين 0.2، 4.2بمتوسطي )

اليوم  في أعدادها( وبين 0.2، 4.5السابع بمتوسطي )

 في أعدادها( وبين 0.2، 0.0والسادس بمتوسطي ) األول

وبين ( 0.2، 4.1اليوم الثاني والسادس بمتوسطي )

، 5.0اليوم األول والخامس بمتوسطي ) فيأعدادها 
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اليوم الثاني والخامس بمتوسطي  في( وبين أعدادها 4.5

اليوم األول والرابع  في( وبين أعدادها 4.5، 2.2)

اليوم األول  في( وبين أعدادها 4.1، 0.0بمتوسطي )

(، وربما رجع ذلك إلى 4.2، 0.0والثالث بمتوسطي )

 فيمحاولة الحشرة البحث عن غذائها المفضل لها 

وحين وجدته استقرت عليه إلى  الثانياليومين األول و 

 .(2) نهاية التجربة

 

 Fab. R. dominicaالصغرى تأثير فترة التغذية )التربية( على سلوك التفضيل الغذائي لخنفساء ثاقبة الحبوب  (0جدول )

 فترة التغذية )التربية( األيام

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

9.6 3.3 8.0 8.9 8.9 6.9 6.3 

L.s.d (P≤0.05) = 1.0 

على سلوك التفضيل  ونوع الغذاءتأثير نوع الطبق 

 .Fab. Rالغذائي لخنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى 

dominica :  عند دراسة تداخل تأثير نوع الغذاء و نوع

طبق التربية )التغذية( على سلوك التفضيل الغذائي 

تبين من  (8)جدول لخنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى 

التحليل االحصائي وجود فروق معنوية عالية بين  نتائج

، 24.2بمتوسطي ) واألرزالحشرة على الذرة  أعداد

 بمتوسطيعلى الذرة والقمح  أعدادها( وبين 2.5

والقمح  األرزعلى  أعدادها( وبين 12.2، 24.2)

( عند تربيتها فى الطبق المحلى، 12.2، 2.5بمتوسطي )

واتفق  األرز وأخيراحيث فضلت الحشرة القمح ثم الذرة 

حيث أكد إن  2042وآخرون  Clafinذكره  هذا مع ما

أكده مع ما النتائج هذه الحشرة فضلت القمح واتفقت 

والدريهم وآخرون  1122، 1111والفيتورى وآخرون 

كما وجدت فروقاً معنوية بين أعدادها على الذرة  2000

على الذرة  أعدادها( وبين 1.2، 2.5واألرز بمتوسطي )

( ، وعدم وجود فروق 2.1، 2.5والقمح بمتوسطي )

والقمح، وربما يعزى  األرزعلى  أعدادهامعنوية بين 

تعاني معه  الذى مستورداليم الطبق طريقة تصم إلىذلك 

الحشرة الكثير من الجهد لكي تصل إلى غذائها المفضل 

بعكس الحالة مع الطبق المحلى )من تصميم الباحثين( 

توزيع الحشرة بين الطبقين مختلفة بشكل  إنحيث نالحظ 

واضح حيث أن توزيعها على األغذية فى الطبق المحلى 

 ا فى الطبق المستوردمنه أكثر)من تصميم الباحثين( 

(2) . 

 

 .التفضيل الغذائيمن حيث  خنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى تأثير نوع طبق التربية ونوعية األغذية على سلوك .(8جدول )

 نوع طبق التربية
 متوسط أعداد الحشرات على األغذية

 األرز القمح الذرة

 0.9 83.3 08.3 المحلى

 1.3 0.1 3.9 المستورد

L.s.d(P≤0.05)= 0.9 
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لخنفساء ثاقبة تأثير نوع الطبق وفترة التغذية على سلوك 

التفضيل من حيث  R. dominicaالحبوب الصغرى 

جدول دلت نتائج تداخل نوع الطبق وفترة التغذية  :الغذائي

 تأثرتانوعية طبق التربية )التغذية( وفترة التغذية  إن (3)

الحشرة  أعدادشديداً بنوع طبق التغذية حيث كانت  تأثراً 

نتائج  أظهرتالطبق المحلى حيث  فيالذرة  علىعالية 

فروقا معنوية تحت مستوى  (3)جدول التحليل االحصائي 

، وربما رجع كال الطبقين التغذيةات بين فتر 1.11معنوية 

اليوم األول والثاني حاولت البحث  فيذلك إلى أن الحشرة 

ذاء المفضل لها بين األغذية، وأخيراً استقرت عليه عن الغ

ومما دل ذلك عدم وجود فروق معنوية بين بقية األيام من 

 و حتى اليوم السابع. الخامساليوم 

 

 .ينالطبقكال  فيوفترة التغذية على سلوك التفضيل الغذائي خنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى  تأثير نوع الطبق .(3جدول )

 نوع الطبق

 أعداد الحشرات خالل فترة التغذيةمتوسط 

 اليوم

 األول

 اليوم

 الثاني

 اليوم

 الثالث

 اليوم

 الرابع

 اليوم

 الخامس

 اليوم

 السادس

 اليوم

 السابع

 01.6 09.9 01.3 09.0 01.1 03.8 00.6 المحلي

 8.8 8.9 0.8 0.6 0.8 0.3 0.6 المستورد

L.s.d (P≤0.05) = 1.4 

خنفساء ثاقبة  التغذية على سلوكالغذاء وفترة نوع تأثير 

التفضيل من حيث  R. dominicaالحبوب الصغرى 

جدول دلت نتائج تداخل نوعية الغذاء وفترة التغذية  الغذائي:

على التفضيل الغذائي لهذه  األولالغذاء هو المؤثر  إن (9)

حيث ثم الذرة  وأخيرا األرز فضلت القمح  التيالحشرة، 

وجود فروق  (9)جدول بينت نتائج التحليل االحصائي 

 األولى األيام في الحشرة على القمع والذرة أعدادمعنوية بين 

 األولاليوم  في حاولتالحشرة  إن إلىعزي ذلك يوربما 

بقية  القمحاستقرت على  حيثالمفضل  غذائهاالبحث عن 

ومما دل على ذلك عدم وجود فروق منوية بين بقية  األيام

حتى اليوم السابع على نفس  الثانيمن اليوم  األيام

المحصول، كما دلت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين 

 فترة التغذية على محصول األرز.

 التفضيل الغذائي ثاقبة الحبوب الصغرى من حيثخنفساء  الغذاء وفترة التغذية على سلوك نوعنتائج التحليل االحصائي لتأثير  .(9جدول )

 نوعية

 الغذاء

 متوسط أعداد الحشرات على األغذية

 اليوم

 األول

 اليوم

 الثاني

 اليوم

 الثالث

 اليوم

 الرابع

 اليوم

 الخامس

 اليوم

 السادس

 اليوم

 السابع

 08.8 08.8 00.3 01.8 01.1 8.3 01.8 الذرة

 09.1 09.3 03.3 08.1 03.8 08.3 8.1 القمح

 0.8 0.8 0.1 0.1 0.8 0.8 0.3 األرز

L.s.d (P≤0.05) = 1.8 

الغذاء وفترة التغذية على سلوك  نوعتأثير نوع الطبق و

من حيث  R. dominicaخنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى 

دلت نتائج تداخل نوع الطبق ونوعية  :التفضيل الغذائي

( إن نوع طبق التربية هو 1جدول )الغذاء وفترة التغذية 
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المؤثر األول على سلوك التفضيل الغذائي لخنفساء ثاقبة 

نتائج  أظهرتحيث  R. dominicaالحبوب الصغرى 

وجود فروق بين فترات  (1)جدول التحليل االحصائي 

وعدم وجود فروق  األولي األيام)التغذية( خالل  التربية

وبالمثل على محصول القمح وربما  األياممعنوية بين بقية 

كون الحشرة اختارت الغذاء المفضل خالل  إلىرجع ذلك 

 ثم استقرت عليه. األولى األيام

كما دلت النتائج على عدم وجود فروق معنوية لتأثير فترة 

ونوع الطبق على التفضيل الغذائي لثاقبة التغذية ونوع الغذاء 

ى المحصول الحبوب الصغرى, عندما ربيت الحشرة عل

, وربما عزي ذلك إلي كون الحشرة المحلياألرز في الطبق 

فضلت القمح والذرة على حساب األرز وبالتالي قل عددها 

كما   (21على محصول األرز وهذا اتفق مع ما أكده )

وجود فروق معنوية بين أعداد الحشرة  أظهرت نتائج التحليل

( وبين أعدادها 1.2, 2.2في اليوم الثاني والسابع بمتوسطي )

( وبين 1.2, 2.2في اليوم الثاني والسادس بمتوسطي )

( وبين 2.2, 2أعدادها في اليوم األول والثاني بمتوسطي )

( وبين 2.2, 2أعدادها في اليوم األول والثالث بمتوسطي )

( 1.2, 2.2)اليوم الثالث والسابع بمتوسطي أعدادها في 

, 2.2وبين أعدادها في اليوم الثالث والسادس بمتوسطي )

, المستورد( عند تربيتها على محصول الذرة في الطبق 1.2

وعزي ذلك ألي نفس السبب السابق, أال أنه لوحظ أن فرصة 

طبق الالغذاء المفضل للحشرة  في  االختيار والوصول إلي

ضئيلة, وذلك ربما رجع إلي طريقة تصميمه حيث  المستورد

إعاقة أغلب أدت إلى توجد حواجز بين غرف التربية 

بقائها في الغرفة  بالتاليالحشرات من الوصول إلي الغذاء, و

الخالية من األغذية والتي وضعت فيها أول التجربة, 

وبعضها مات في هذه الغرفة بسبب عدم قدرتها على 

ما دلت النتائج على عدم وجود فروق الوصول إلي الغذاء ك

 . معنوية بين بقية األيام على نفس الغذاء وفي نفس الطبق

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية 

لتأثير فترة التغذية ونوع الغذاء ونوع الطبق على سلوك 

التفضيل الغذائي لثاقبة الحبوب الصغرى عند تربيتها على 

, وربما رجع المستوردمحصول األرز والقمح في الطبق 

وذلك على الرغم من هذه ذلك إلي طريقة تصميم ذلك طبق, 

, وأخيرا نستنتج أن المحلى حشرة فضلت القمح في الطبق ال

كان أفضل من الطبق المستورد حيث سهل  المحلى الطبق

على ثاقبة الحبوب الصغرى  فرصة الوصول واختيار 

الغذاء المفضل لها وكان الغذاء المفضل القمح أما فترة 

التغذية فلم بكون لها تأثير معنوي على التفضيل الغذائي 

 .(2) المختبرةللحشرة 

  .التفضيل الغذائي خنفساء ثاقبة الحبوب الصغرى من حيث تأثير نوع الطبق ونوعية الغذاء وفترة التغذية على سلوك .(1جدول )

 نوع الطبق
 نوعية

 الغذاء

 متوسط أعداد الحشرات خالل فترة األغذية

 اليوم

 األول

 اليوم

 الثاني

 اليوم

 الثالث

 اليوم

 الرابع

 اليوم

 الخامس

 اليوم

 السادس

 اليوم

 السابع

 المحلي

 81.3 81.3 06.3 03.3 08.3 01.1 03.3 الذرة

 89.3 83.3 81.3 83.3 89.3 88.3 09.1 القمح

 0.1 0.3 0.3 0.3 8.1 8.1 8.1 األرز

 المستورد

 1.3 1.3 3.3 3.3 0.3 0.3 9.1 الذرة

 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 8.1 0.1 القمح

 0.3 0.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 األرز

L.s.d (P≤ 0.05) = 1.1 
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Abstract \ 

 

Study the effect of the type of food dish and the type of food on 

the nutritional preference of the beetle of lesser grain borer - 

Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera : Bostrichidae) 
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Abstract 

The results of this research were conducted by the Department of plant protection, Faculty of 

Agriculture, to study the effect of the type of culture dish, the quality of food and the period of 

breeding on the behavior of the nutritional preference of the Lesser grain borer - Rhyzopertha 

dominica (F.) beetle. The results showed that the quality of the design of the breeding dish 

influenced the feeding behavior of the Lesser grain borer. The insect favored the local dish 

(designed by the researchers) for easy access to its food and choice of preferred food. The 

results showed that this insect favored wheat followed by corn and rice, while the period of 

breeding did not have a clear effect on the behavior of the food preference of this insect 

because it chose the preferred food and lived on it. 

Keywords:   Rhyzopertha dominica (F.). Type of culture dish. The nutritional preference. 
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